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Agenda activiteiten
ACTIVITEITEN
Zondag (30/11)
23h00 - 0h00

Happy Hour

‘t ElixIr

20h00 - 23h00

VTK Kwis 2

200 G 00.01

22h00 - ...

ScientiCafé

‘t ElixIr

Fridgewars

‘t Elixlr

11h00 - 14h00

Startup Fair Leuven

Universiteitshallen
Naamsestraat

13h00 - 17h00

IEEE Jobfair

Campusbib

Maandag (01/12)

Dinsdag (02/12)
22h00 - ...
Woensdag (03/12)

Fak open

‘t ElixIr

Fak open

‘t ElixIr

12h00 - 14h00

Halftime Pannenkoeken

Theokot

20h00 - 23h00

Workshop Innovation Vlerick

Aula Tweede Hoofdwet

20h00 - 22h00

Bedrijfspresentatie Betonac

auditorium A van ESAT

22h00 - ...
Donderdag (04/12)
22h00 - ...
Vrijdag (05/12)
Dinsdag (09/12)
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Agenda CuDi / Theokot
OPENINGSUREN
Maandag (01/12))
10h30 - 14h30
12h30 - 14h00

Theokot open

Theokot

CuDi open

Theokot

(secretaris aanwezig)
Dinsdag (02/12)
10h30 - 14h30

Theokot openn

Theokot

12h30 - 14h00

CuDi open

Theokot

10h30 - 14h30

Theokot open

Theokot

12h30 - 14h00

CuDi open

Theokot

10h30 - 14h30

Theokot open

Theokot

12h30 - 14h00

CuDi open

Theokot

Theokot openn

Theokot

Woensdag (03/12)

Donderdag (04/12)

Vrijdag (05/12)
10h30 - 14h30

p. 2 - Bakske Week 11

Woordje van de praeses

Wederom schrijf ik dit onderweg, het bakske begint mijn voornaamste gebruik van 4G te
worden zo te zien. De inspiratie komt dit keer zichzelf aanbieden in de vorm van vreemd
toeval. Ik heb zonet Jan ontmoet, onze ex-praeses uit de tijd van de vorige overwinning
op de 24 urenloop. Toevallig genoeg op de avond van LOKOmotion, iets dat in Jan zijn
jaar opgestart is, waarbij VTK een grote rol speelde (net zoals bij het ontstaan van de
24u). Niets zo leuk als met iemand kunnen praten die ook met VTK bezig is geweest in
een tijd waar je niets meer van weet, zoveel anders was en toch ook zoveel hetzelfde.
Ondertussen blijven we maar dichter bij putje winter komen, maar het eerste voordeel
daarvan komt al dichterbij: volgende week komt de Sint! :D
De tussentijdse thesispresentatie komt griezelig dicht bij en ik moet nog wat code afwerken.
Gelukkig zou alles bijna automatisch moeten uitgerekend worden nu.
Manu (praeses@vtk.be)
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Woordje van de vice

Het leek een gewone dag te worden: thesissen, ontwerpen, deadlinen en tussendoor nog
ergens tijd vinden om naar de winkel te gaan. Er stond niets speciaal op het programma
tot mijn wandeluitje naar de Carrefour. Ik had net mijn inkopen gedaan om een lekkere
mexicaanse schotel chili con carne te maken en bevond me op de terugweg naar de 6.
Toen ik langs Thomas Morus passeerde, kon ik mijn ogen bijna niet geloven. Daar stond
hij dan, mijn stalen ros! Nog helemaal in dezelfde staat als ik hem had neergepoot aan de
fak. Gelukkig was er geen slot te bespeuren en kon ik mijn dierbare vriend weer mee naar
huis nemen. Aan de mens die zich onterecht de nieuwe eigenaar had gemaakt: bedankt
om deze slechts op 200m van de 6 te stallen op een plaats waar ik regelmatig voorbij kom
zodat ik hem makkelijk terug kon vinden.
Emily (vice@vtk.be)

Woordje van de vice: take 2

Het leek een gewone dag te worden: thesissen, ontwerpen, deadlinen en tussendoor nog
ergens tijd vinden om mijn chili con carne van gisteren op te eten. Er stond niets speciaal
op het programma tot ik ‘s avonds een telefoontje kreeg. De mama, die zal waarschijnlijk
weer bellen om te vragen wanneer ik naar huis kom. Althans dat dacht ik tot ik aan de
andere kant hoorde “Dag tante Emily, je nichtje heet Elise”!

Medewerkers

Emily (vice@vtk.be)

Uren gaan voorbij, uren worden dagen en dagen worden weken. Er zijn dan ook weer
een aantal verschuivingen gebeurd binnen ons medewerkersbestand. Onze 2 helden
hebben er een interne competitie van gemaakt en de familie Timmermans laat zien dat
zij niet enkel kunnen cantussen maar ook kunnen werken. Ik voel mij ook wel een beetje
Sinterklaas momenteel, gadgets overhandigen is fijn! Vraag er dus zeker achter bij je
volgende bezoek.
Emily (vice@vtk.be)
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Activiteiten

Voorverkoop kerstcantus
De kerstcantus, onze laatste en gezelligste cantus van het semester komt er weer aan.
Deze zal doorgaan op woensdag 10 december in de Waaiberg. De voorverkoop start
deze donderdag 4 december ‘s middags in het Theokot. Kom dus je plaatsje reserveren
als je er bij wilt zijn!
Bier: €9/€13 L/NL
Water: €3/€5 L/NL
Activiteiten (activiteiten@vtk.be)

Bedrijvenrelaties

Startup Fair Leuven
Beste student, schrijf je nu in voor de eerste Startup Fair in Leuven!
Dit is een jobbeurs waar jonge ondernemingen op zoek gaan naar talent om hun team te
versterken.
Ben jij op zoek naar een stage? Een full-time of part-time job? Een studentenjob?
Wil je veel vrijheid, dynamiek en avontuur in je job? Of wil je gewoon eens de andere
kant van de bedrijfswereld zien er misschien door geprikkeld worden?
Kom dan zeker tussen 11u en 14u naar de universiteitshallen op 3 december.
Lekkere lunch wordt voorzien door de organisatie.
Inschrijving kan op: http://afcleuven.be/nl/StartupFairS
Deelnemende ondernemingen:
The Label Launch
OpenTelly
PrediCube
Motosmarty
Nexxworks
Fandation.co
Talentdepo (RedBeaver Media)
SD Worx
Spartan Careers
....
And more to follow!
Powered by: AFC Leuven, Ekonomika, VTK
Endorsed by LCIE 				

Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)

Workshop Innovation Vlerick
In a growing number of industries the development of new technologies becomes so
expensive and complex that companies are forced to collaborate in open innovation
networks or innovation ecosystems. A prime example is the semiconductor industry where
the costs of developing new generations of semiconductors have increased exponentially
with each successive attempt to miniaturize the features used to make an integrated
circuit. This presentation will illustrate the functioning of innovation ecosystems via a
case study of IMEC, a leading research institute that orchestrates innovation ecosystems
around specific nano-electronics technologies through their Industrial Affiliation Program.
Inschrijven via de website!
Bedrijvenrelaties (bedrijvenrelaties@vtk.be)
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Bedrijfspresentatie Betonac [Event in Dutch]
Betonac nv, opgericht in 1910, maakt sinds 2007 deel uit van Koninklijke BAM Groep
en is met haar 310 medewerkers gespecialiseerd in openbare en private werken zoals
de constructie van gebouwen, realisaties van burgerlijke bouwkunde, weginfrastructuur,
geluidwanden, spoorinfrastructuur, waterbouwkundige werken, industriële projecten en
overlagingen in asfalt en beton.
Met werven in Wallonië, Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Betonac
actief over heel België.
Met zijn ultramoderne asfaltcentrale en jarenlange kennis van asfalt bouwt BAM Asphalt,
als dochteronderneming van Betonac nv sinds 2010, mee aan het wegennet. Door zijn
geografische ligging, aan afrit 7 van de E42, kan BAM Asphalt werven beleveren in grote
delen van Wallonië en Vlaanderen. De capaciteit van de centrale bedraagt 320 ton asfalt
per uur. De kwaliteit van het asfalt wordt gegarandeerd door de CE 2+-markering en de
Copro certificatie.
Betonac nv beschikt over een uitgebreid laboratorium voor de kwaliteitscontroles van
beton- en asfaltmengsels.
Met eigen middelen als een ontwerpbureau en een topografische dienst en de participatie
in aandelen van BAM Track als aanvulling op eigen expertise op de spoormarkt zijn de
continuïteit en kwaliteit binnen Betonac gegarandeerd.
Hierdoor is Betonac een solide partner voor zowel openbare als private opdrachtgevers.
Betonac nodigt jullie uit voor een bedrijfspresentatie op 9 december om 20h in Auditorium
A in ESAT. Deze bedrijfspresentatie geeft jullie een beter idee van het reilen en zeilen
binnen Betonac en wordt afgesloten met een receptie.
Bedrijvenrelaties (BR@vtk.be)
Spartan Careers
Spartan Careers biedt een uitweg voor studenten die geen heil zien in de traditionele
carrièrepaden die zich voordoen bij on-campus recruitment. Onze economie draait
immers in belangrijke mate op startups, kmo’s en ondernemers die nood hebben aan
getalenteerde jongeren die ‘all the way’ durven gaan maar hen tot nu toe moeilijk konden
bereiken. Go to www.spartan.careers and find out if you’ve got what it takes”
Sparten Careers
CV-boek
Beste laatstejaars,
Vergeet jullie CV niet in te dienen om opgenomen te worden in het CV-boek. Vele
bedrijven ontvangen dit CV-boek en het is dus zeer interessant om hierin te staan. Om
ervoor te zorgen dat de bedrijven gemakkelijk CV’s kunnen vergelijken en louter op inhoud
beoordelen, krijgen alle CV’s dezelfde lay-out. Jullie moeten enkel een form (http://vtk.be/
cv) invullen met de standaardvragen die op een CV thuishoren. Het neemt dus niet veel
tijd in, maar je bereikt er wel meteen veel bedrijven mee. Daarbovenop worden uit alle
studenten die hun CV hebben doorgegeven twee studenten geloot die een Fnac bon in
ontvangst mogen nemen!
Vul dus snel de form (http://vtk.be/cv) in om in het CV-boek opgenomen te worden. De
deadline is zondag 7 december.
Bedrijvenrelaties (bedrijvenrelaties@vtk.be)
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Cultuur

VTK Kwis 2
Laat zien dat je meer in je mars hebt dan die droge theorie die je elke dag van de proffen
te verteren krijgt! Maandag 1 december om 20u vindt onze 2e quiz van dit jaar plaats in
200G00.01, met weer leuke prijzen te winnen. Deelnemen doe je in ploegen van 4 voor
€4 per ploeg (voor de rekenknobbels onder ons: dat is €1 per persoon). VTK Cultuur
hoopt jullie allemaal hier te zien, dus schrijf je zeker in op on.vtk.be/kwis!
Evelien (cultuur@vtk.be)
Cultuur raadt aan: Internationaal Kortfilmfestival
Van 28 november tot 6 december kan, je weer genieten van de beste kortfilms die Leueven
te bieden heeft: voor de 20e keer op rij presenteert het Internationaal Kortfilmfestival
Leuven een grote en bijzonder kleurrijke selectie van het beste wat de laboratoria van
de filmwereld te bieden hebben; honderden nieuwe speelfilms, animatiefilms, clips,
documentaires en avontuurlijke cross-overs, geselecteerd uit duizenden inzendingen
vanuit de hele wereld. Het IKL is een round-up van een mooi filmjaar, maar biedt tegelijk
een blik op de toekomst. Hij fungeert immers niet alleen als podium voor het medium,
maar is ook een grote talentenjacht voor films waarbij ook zowel de jury als het publiek in
de bloemetjes worden gezet.
Cultuur raadt aan: A Midwinter’s Nightmare
Op 7 en 9 december presenteert het Arenbergorkest zijn winterconcerten ‘A Midwinter’s
Nightmare’. De donkerste gedichten komen dan tot leven. Skeletten zullen dansen op hun
graven in ‘Danse Macabre’ van Saint-Saëns, Sneeuwwitje zal moeten vechten voor haar
leven en uiteraard kunnen Romeo en zijn Julia hier niet ontbreken. Achteraf ben je van
harte welkom op de gratis receptie.			
Cultuur (cultuur@vtk.be)
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Fakbar

Happy Hour
Zoals elke zondag is het ook nu weer Happy Hour @ fakbar ‘t ElixIr!!
ScientiCafé
Kom samen met de jongens en meisjes van Scientica verbroederen en kom een zalign
feestje bouwen in fakbar ‘t ElixIr.
Fridgewars
Onze jaarlijkse Fridgewars komt er weer aan!! Voor €1,50 kan je een lotje trekken uit onze
magische doos. Hetgeen wat op het bonnetjes sta, krijg je!!. Er is ook een winnend lot,
deze persoon krijgt een GROTE fles Hopus. Er zijn ook cocktails aan €1,00. Mis dit feest
niet, dikke party gegarandeerd!!
Fakbar(fakbar@vtk.be)

Theokot

Sinterklaas
Misschien kom je sinterklaas wel tegen op de campus deze week! Indien niet, kan je
altijd eens kijken of het Theokot geen bezoek krijgt van deze geile man. Wij zijn braaf
geweest dit jaar!
Stenerick
De deur had een schurende steen staan,
Met daar wat teveel scherpe kant aan,
Maar dan op een dag,
Juist daar waar hij lag,
Gaat een nieuwe steen nu die taak aan.

Voor
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Na

Theokot Enquête - Laatste week!
Liefste vrienden van het Theokot,
Zoals jullie hopelijk wel gemerkt hebben, is er sinds dit jaar een nieuwe leverancier. We
horen eens wat dingen vliegen, gaande van “amai, goedkoop” of “ik heb precies wat
weinig groenten” tot “de broodjes zijn precies kleiner geworden” en “ah, hebt ge geen
zakje misschien?”.
Tussen 17/11/2014 en 05/12/2014 verzamelen we jullie mening, zodat we met onze
leverancier een kleine evaluatie kunnen doen. Ook na die datum mag je ons altijd laten
weten wat je leuk/vervelend/fantastisch/ondoordacht vindt aan het Theokot: wij staan
altijd open voor complimenten en suggesties!
Inrichting Theokot
We willen ook graag weten wat je zou verbeteren in het Theokot. We zijn zelf al bezig
met: het vernieuwen van de pooltafel, het waterkraantje, de soepmachine en de
verlichting. Hopelijk kan je de resultaten van dit werk snel zien!
Daarnaast hebben we belangrijk nieuws: er zijn plannen om volgende zomer de
elektriciteit in het Theokot te herzien. We denken hier zelf hard over na maar alle ideeën
zijn welkom! Probeer om, indien het een ‘gewaagd’ idee is, dit al wat verder uit te
werken. Zet je emailadres erbij als je ons graag meer uitleg wil geven of als je actief wil
meewerken aan deze vernieuwing!
Vul de vragenlijst op de achterkant in en geef deze af aan de toog in het Theokot.
Theokot Presents:Theokot Kerstdiner!
Wil jij samen met je vrienden ook eens een laatste degelijke bijeenkomst om het semester
af te sluiten? Doe je dit ook graag met een fancy diner en een glaasje wijn? Binnenkort
op 11 december organiseert Theokot z’n eerste echte Kerstdiner! Vanaf 19u kan je komen
genieten van een superdegelijke maaltijd, verzorgd door een echte Leuvense Traiteur
en uw eigen Theokot team! Wat staat er op het menu? Als voorgerecht kan je genieten
van een lekker soepje genaamd Agnes Sorel (met kip, champignons en kapblokham).
Daarna volgt (nog altijd voorgerecht) een vispannetje met zalm, rivierkreeft,kabeljauw
en scampi’s. Zowel de soep als voorgerecht zijn vergezeld van versgebakken brood. Als
hoofdgerecht volgt een haasje van ibericovarken met gebakken spekjes, zilveruitjes en
champignons, vergezeld van een biersausje van Kessel 69. Bij het hoofdgerecht wordt
een ambachtelijke romige kruidenpuree geserveerd. Als dessert een assortiment van drie
mini-glaasjes: Chocoladeschuim met hazelnootkruimels, een mousse van bosvruchten
en een Tiramisù van witte chocolade en speculaas. Als drank wordt bij het hele menu
tevens rode- en witte wijn (a volonté) aangeboden. Voor de niet-wijndrinkers is er ook
cola en water voorzien. Nu denk je vast en zeker: Damn, ik krijg al honger, maar wat gaat
dat allemaal wel niet kosten?! Voor een schamele prijs van 15€ kan je volgende week
donderdagmiddag (4/11) om 12u30 (niet vroeger & enkel deze dag) tickets komen kopen
in het Theokot! Vergeet je lidkaart zeker niet,want het is enkel voor VTK leden. Als je
aan de kassa komt, mag je maximaal een extra ticket kopen voor 1 lid! Let wel op, want
de plaatsen zijn beperkt (maximaal 34 personen) dus wees er ZEEEEEEER snel bij! De
dress code voor dit diner is uiteraard ‘fancy’, dus haal je beste hemdje, broek, kostuum /
kleedje en/of stropdas al maar boven! Tot dan en smakelijk!
Theokot Team (theokot@vtk.be)
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Theokot Tevredenheidsenquête
Vul dit blad in en geef het af aan de toog in het Theokot!

Eten
Broodje

Opmerkingen

Kaas

.....................................................

Hesp

.....................................................

Kaas & Hesp

.....................................................

Martino

.....................................................

Barbecue

.....................................................

Boulet

.....................................................

Kip Hawaı̈

.....................................................

Kip Curry

.....................................................

Krabsla

.....................................................

Tonijnsla

.....................................................

Zalm

.....................................................

Broodje vd week

.....................................................

Worstenbroodje

.....................................................

Croque

.....................................................

Pannenkoek

.....................................................

Suggesties:

Welk broodje mis je nog in ons assortiment? . . . . . . . .

Algemeen:

Alles wat je nog niet kwijt kon over ons eten . . . . . . . .
.....................................................

Inrichting
Wat zou je veranderen/toevoegen om het Theokot nog beter te maken?. . . .
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
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Alvast bedankt voor je feedback!
Theokot (theokot@vtk.be)

Revue

Proffen anders begrepen
Ook de voorbije weken bleven weer een aantal niet-studie-gerelateerde uitspraken van
proffen hangen. Een overzicht:
• Wim Michiels: “Laten we allemaal een cosinuswave doen” (i.p.v. de alomgekende
Mexican wave)
• Mario Smet: “BH+: dat moet wel iets heel interessants zijn” (uitleg over de protonering
van een base bij een zuur-base reactie)
• Patrick Reynaert: ‘het is altijd goed om het probleem naar iemand anders door te schuiven
Dankzij computerproblemen bij het ICTS heeft de reparatie van onze pc een lichte
vertraging, dus is het niet zeker of volgende week ons teksjte tijdig klaar raakt, maar als je
zelf nog grappige uitspraken hebt, aarzel dan niet om ze te sturen naar revue-promo@vtk.
be!						
Revue (revue-promo@vtk.be)

Internationa(a)l

Saint Nicholas Cantus
On December 4th, we will have the last international cantus of the semester, and we’re
gonna make sure it’s a good one! A little different from the cantuses we’ve done before,
for one night we’re moving away from La Bamba and Con te Partiro, as our last one is
dedicated to a special holiday from our own culture. An evening filled with songs, holiday
cheer, and special surprises for the kids who behave nicely, we’ll make it a night to
remember. We’ll be selling tickets at Theokot and Pangaea every day, so make sure you
get one if you want to experience a truly Flemish holiday, and do so with a truly Flemish
cantus.
Christmass cantus
Our last cantus of the semester is drawing near, it’s probably one of the most memorable
cantusses of the year. So if you want to come to this DUTCH cantus the card-sell starts
next week in Theokot.
Beer: €9/€13 Water: €3/€5
Fridgewars
Is a party you don’t want to miss, cocktails for 1 euro and a random drink for 1,5 euro.
And every time you take a random drink you get the chance to win a big bottle of
HopusDo be sure to come, party is garanteed!
Internationaal (internationaal@vtk.be)

Halftime

De 3de bachers der archies en burgies maken zich klaar om een week van plezier
te organiseren in het tweede semester. Aangezien wij al halverwege de studies zijn
(of misschien beter zo: Al 2 jaar bezig zijn) is onze efficiëntie in tijdsgebruik zodanig
gestegen dat wij tijd hebben om jullie te voorzien van zelfgebakken pannenkoeken. Ook
met die jarenlange kooktraining, garanderen wij jullie dat de pannenkoeken van een zeer
hoge kwaliteit zullen zijn. Kom dat zien en proeven in het Theokot op de middag van
dinsdag 9 december. Over prijzen en epische toppings komt later nog meer uitleg! be
there, or be een saai vierkant.
Halftime (halftime@vtk.be)
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Learn about Deloitte and
meet your new Colleagu
Register now for our exc
Deloitte Technology Day

www.deloitte.com/be/technology-day
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Bijlesgevers gezocht !
Sagio.be is een non-profit organisatie, voor en door studenten, die
zich toelegt op individuele studiebegeleiding aan een eerlijke
prijs. Een bijlesgever wordt vergoed aan 18€ per uur en een
bijlesnemer betaalt 21€ per uur. We zijn momenteel op zoek naar
bijlesgevers voor de volgende vakken:












Sterkteleer 1, 2 en 3
Energie, binnenklimaat en installaties in gebouwen, dee
Gegevensbanken
Numerieke wiskunde
Kansrekenen en statistiek I en II
Analyse, deel 3
Toegepaste discrete Algebra
Systeemanalyse en werktuigkunde
Digitale signaalverwerking
Elektronische basisschakelingen
Scheikunde

Een
minimum
resultaat
van
14/20
of
een
B categorie is vereist om in aanmerking te komen als bijlesgever.
Neem zeker eens een kijkje op www.sagio.be of volg ons op
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Varia

IEEE Jobfair 2014: jobs, stageplaatsen en receptie!
Op woensdag 3 december organiseert de IEEE SB voor het negende jaar op rij de IEEE
Jobfair voor Start-ups, Spin-offs en High-Tech bedrijven. Misschien ontdek je er de
perfecte job, stageplaats of thesisonderwerp waarvan je het bestaan nog niet eens wist.
De aanwezige bedrijven zoeken mensen met een achtergrond in elektronica,
computerwetenschappen, embedded systems, bio-informatica, robotics,...
Interesse in hardware, software of beiden? Kom dan zeker een kijkje nemen. Deze
jobbeurs is doorlopend te bezoeken op woensdag 03/12 van 13h00 tot 17h00 in de
Campusbibliotheek Arenberg, Heverlee. En uiteraard is er achteraf een receptie.
Als je je inschrijft op http://www.ieee-sb-leuven.be/jobfair2014 maak je kans om een iPad
mini te winnen.
IEEE Student Branch (info@ieee-sb-leuven.be)

Eigen tekstje

Jas verloren op een TD? Originele manier nodig om het goed te maken met je lief?
Te verlegen om die knappe griet met de blauwe trui van je aula te benaderen? Geen
probleem! Plaats genoeg in het Bakske voor jouw bericht!
Stuur voor donderdagavond 20u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp
‘tekstje’.
Communicatie (bakske@vtk.be)

Raadsel van de week

Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen en stuur je
antwoord voor donderdag 20u door naar raadsel@vtk.be . Uit de ingezonden (correcte)
oplossingen loten we dan wekelijks een winnaar die een filmticket wint. Niet gewonnen?
Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes ermee!
Raadsel van de week
Op een kot in een niet nader genoemde studentstad, zitten 6 studenten samen op kot:
een Nederlandstalige mannelijke Belg, een tweetalige mannelijke Belg, een Franstalige
vrouwelijke Belg, een Franstalige mannelijke Belg, een Zweedse en een Griek. De
plattegrond is te vinden op onderstaande tekening. Kan jij vinden wie welk kot heeft? Je
krijg hierbij volgende tips:
* Het verst van de keuken zitten er Belgen op kot
* De Franstalige mannelijke Belg zit naast de keuken
* De twee vrouwen zitten naast elkaar op kot
* De tweetalige Belg is ook perfect Engelstalig wat de communicatie met zijn buurvrouw
vergemakkelijkt en hij het gemakkelijkst met zijn bu(u)r(en) kan communiceren van
iedereen.
Dieter (raadsel@vtk.be)
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Antwoord raadsel vorige week: Bij de juiste antwoorden, werden enkel antwoorden
waarbij er een bloedband is tussen de personen goedgerekend (dus een stiefoma wordt in
de oplossing niet als oma aangezien). Hierdoor blijven er drie mogelijke antwoorden over:
Winnaar vorige week
Aangezien er maar één iemand was die één van vorige configuraties doorstuurde, is
Robert Hofman de winnaar van vorige week. Proficiat!

p. 18 - Bakske Week 11

Spelletjes

Binairo (op vraag van een zekere Geert C., anonimiteit wordt gegarandeerd in ‘t
Bakske!)

Kakuro (op vraag van onze geliefde praeses)
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